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Põllumajandusteenuste ajalugu Eestis
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• Ühistegevuslike alustega rehepeksumasinate kasutamine 1. 

Vabariigi ajal

• Masinaühistud põllumeeste ühistöö tulemusena

• MTJ-d, EPT-d

• Esimesed tänapäevased teenuseettevõtted alustasid 2000. 

aastate alguses



Ajaloost
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Teenusetegijad Euroopas
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• 150 000 teenusettevõtet

• 600 000 töökohta

• 50% põllumajanduslikest töödest teevad ära teenusetegijad

• Saksamaal tehakse 90% maisisilost (1,35 miljonit hektarit) ja 

Iirimaal 80% rohusilost (30 miljonit tonni) teenusena

• Eestis laotatakse umbes 50% (1,3 miljonit tonni) vedelsõnnikut 

teenusena

• Sektor investeerib aastast 6 miljardit eurot

• Teenusetegijad on turul tugevad tänu oma klientidele, kes 

vastutasuks on saanud parima tulemuse ja madalamad 

tootmishinnad



Katuseorganisatsioon
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• Euroopa teenusetegijaid ühendab ühendus: “European 

Organisation of Agricultural, Rural and Forestry Contractors”

• Eestis pole ühendust veel loodud, kuid esimesed mõtted

selles suunas liiguvad

• Omatakse ka olulist rolli poliitika kujundamisel, kuna sektor

hõlmab endas palju inimesi ja valdkondi



Milleks põllumajandusteenused?

• Tootjate soov kulusid optimeerida

• Tootjal pole mõistlik kõiki töid ise teostada ja kõiki masinaid 

ise omada

• Ajafaktor, muutlik ilmastik, ettenägematud asjaolud

• Kvalifitseeritud tööjõu puudus

• Lääne-Euroopa eduka teenusekultuuri näide ja positiivsed 

kasutajakogemused julgustavad üha rohkem kliente teenust 

soetama
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Põllumajandusteenused

Enne

Nüüd
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Mis on teenusetegija tugevuseks?
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• Võimalus kasutada suuremaid, tootlikumaid masinaid

• Võimalus kasutada spetsiaaltehnikat, mis tagavad tööga 

paremad tulemused

• Võtta enda kanda osaliselt põllumehe mured tehnika 

korrashoiu ja tööjõu pidamise kohapealt

• Uuendada tehnoloogiaid kiiremini kui enamik 

põllumajandusettevõtteid 

• Tagada mõistlik teenusehind, mis on enamike tootjate 

omahinnast madalam



Populaarsemad teenused Eestis

9

• Vedelsõnniku vedu ja laotus

• Maisi külvamine

• Rohu- ja maisisilo hekseldamine

• Teraviljakoristus

• Jõusöötade jahvatamine mobiilveskiga

• Kompleksteenused



Kas teha ise või osta teenus?
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• Töö: vedelsõnniku laotus

• Tehnika: laotur koos injektoriga (180 000 eurot), traktor (150 

000 eurot) + mees (6,5 eurot tunnis bruto)

• Arvestatud sisse liisingukulu, kindlustus, mehe palk jne.

• Ise tehes omahind 3,7 eurot/m3 (ainult laotus, maht 20 

000m3)

• Teenusehind ca 1,7-2 eurot/m3 laotus ja 2,7-3 eurot/m3 koos 

etteveoga kuni 7km kaugusele



Kas teha ise või osta teenus?
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• Töö: maisi külvamine

• Tehnika: täppiskülvik (60 000 eurot), traktor (120 000 euro) + 

mees (6,5 eurot tunnis bruto)

• Arvestatud sisse tehnika liisingukulu (10% traktorist), 

kindlustus, palk jm.

• Ise tehes omahind ca 90 eurot hektar (pind 200 ha)

• Teenusehind orienteeruvalt 50 euro kanti hektari kohta



Teenusetegija tehnikakasutus
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• Teenusetegijad arvestavad ühe vedelsõnnikulaoturi 

töömahuks aastas 60 000- 100 000m3, mis tagab masinale 

töö aprilli algusest sügise lõpuni

• Vastavalt maisikülvikule arvestatakse külviku külvimaht 100 

hektarit seemendirea kohta, valdavalt on külvikud 8 või 

rohkem rida laiad

• Teenusetegija võib teostada tõid olenevalt klientide mahust 

5-15 kliendi juures sama masinakomplektiga



Näited elust enesest

13

• Piimakarjakasvatusega tegelev ettevõte

• Üks siloniide 150 hektariliselt pinnalt

• Varasemalt teostati ühte niidet 10-12 päeva

• Teenusega tehti sama pind 1-2 päevaga

• Klient võitis nii ajas, rahas kuid kõike rohkem rohusööda 

kvaliteedis

• Jõudluskontrolli tabelis on antud klient tabeli alumisest otsast 

tõusnud tippu, tänu paremale sööda kvaliteedile ja sellest 

suurenenud piimatoodangule



Varasem  tehnoloogia
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Teenusetegija tehnoloogia
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Kes võiks osta teenust?
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• Ettevõte, kes sooviks parandada tööde kvaliteeti, kuid ei näe 

võimalust oma tehnikapargi uuendamiseks

• Ettevõte, kelle töömahud on suurenenud, kuid mitte piisavalt, 

et investeerida

• Ettevõte, kes soovib keskenduda vaid oma põhitegevusele 

(näiteks piimakarjakasvatusele)

• Ettevõte, kelle tehnika on ettenägematutel põhjustel rivist 

väljas, või napib olulist tööjõudu

• Ettevõte, kes soovib maandada ilmastikuriski ja jõuda samas 

ajaaknas rohkem
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